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     Den 19. januar 2020. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 14.januar 2020 kl. 09.00 til 12.30  

på Allerslev Rådhus, lokale 4. 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Jeanette Dæhnfeldt (JD); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif 

Blom (LB); Per Frandsen (PF); Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK). 

Gæster : Centerchef Lene Miller deltager kl. 10.30 – 11.00. Gensidige informationer/dialog 

 med Ældrerådet.  

 Leder af Sundhed & genoptræning  Alice Ordrup deltager i mødet kl. 11.00 – 11.30 

 med informationer om prioriterede opgaver i 2020. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 10.12.2019. 

3. Ældrerådets budget 2020 v/KEL.  

4. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB, herunder fornyet drøftelse af hjemmesidens op-
bygning, brugervenlighed, indhold samt opdatering af hjemmesiden.    

5. Mødet i USSÆ den 8.1.2020 er aflyst. Derfor ingen dagsorden.  
6. Høringer fra USSÆ i december 2019 med høringsfrist i januar 2020:  

• Ny handicappolitik (BBC) – svarfrist 17. januar. 

• Tilsyn Ammershøjparken (LB) – ny svarfrist 15. januar. 

• Tilsyn Grønnehave (KK) – ny svarfrist 15. januar. 

• Budget 2020 – alternative forslag til udgiftsreduktion (KK) – svarfrist 17. januar. 
7. Fortsat drøftelse af udkast til informationsfolder med billeder om Ældrerådet i Lejre Kom-

mune og aftale den videre proces med trykning og distribuering til borgerne (+ 60). PN, BBC 

og KK.  

8. Drøfte og aftale plan for udarbejdelse af Ældrerådets årsberetning 2019 med forslag til 

emner. 

9. Ældrerådets årshjul, herunder drøftelse af deltagelse i møder, temadage og konferencer i  

2020 v/KK. 

10. Orientering: 

a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

  Temadage og konferencer i 2020. 
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b. Nyt fra Regionsældrerådet: 

Orientering v/PF. 

 

c. Orientering/aftaler i øvrigt: 

  

i. Annoncering af Ældrerådsmøder på ”Lejre Kommune – Vores Sted” i Lejre 

Lokalavis (drøftet med Anders Poulsen i afdelingen for Kommunikation og 

Udvikling).  

ii. Aftale informations/dialogmøde med demenskoordinatorerne i Lejre Kom-

mune i 2020. 

11. Eventuelt. 

12. Punkter til næste møde den 11. februar 2020.  

 

-------------------   

Ad dagsordenens pkt. 1: 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

 

Det aftaltes, at KEL og KK udarbejder oversigt over Ældrerådets forventede udgifter i 2020 til drøf-

telse på næste møde i Ældrerådet.. 

 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

 

Det aftaltes, at vi fastholder hjemmesiden, som den er, og at alle medlemmer af Ældrerådet jævn-

ligt går ind på hjemmesiden og giver LB tilbagemelding, hvis noget skal ændres/rettes. 

 

Der var endvidere enighed om at foreslå Danske Ældreråd at udfærdige en standardpakke for 

hjemmesider. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

 

Mødet i USSÆ var aflyst, hvorfor der ikke var nogen dagsorden at drøfte. 
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Ad dagsordenens pkt. 6: 

 

Efter en kort drøftelse med få ændringsforslag blev alle fire høringssvar godkendt. 

 

Det aftaltes, at Ældrerådets høringssvar kan lægges ud på hjemmesiden efter svarfristens udløb. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

 

Der var kun kommet forslag til billeder til folderen fra BBC, hvoraf kun billedet af skovsøen ved 

Tradshuset blev godkendt. Der mangler således 2 billeder fra Lejre Kommune, hvoraf 1 skal være 

fra en landsby med gadekær. Endvidere skal der tages et nyt billede af Ældrerådet. 

 

Det aftaltes, at LB kontakter Lejre Fotoklub med henblik på at få eksempler på billeder fra Lejre 

Kommune derfra. 

 

I forbindelse med et eventuelt nyhedsbrev aftaltes det, at Ældrerådet også vender dette med An-

ders Poulsen fra Kommunikation & Udvikling  i forbindelse med, at han inviteres til at mødes med 

Ældrerådet om drøftelse af annoncering vedrørende Ældrerådets møder i Lokalavisen.. 

 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

 

Det aftaltes, at KK og BBC udarbejder forslag til Årsberetning for 2019 bortset fra arbejdet i Inte-

ressentgruppen om nybyggeriet på Ammershøjparken, som udarbejdes af PN. 

 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

 

KK omdelte et ajourført årshjul 2020 til orientering og kommentering på næste møde. 

 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

a. Det aftaltes, at 5 medlemmer deltager i Danske Ældreråds temadag i Køge den 26. 

februar. 

Beslutning om deltagelse i Nyborg og Sorø udskydes til næste møde. 

b. PF orienterede om arbejdet i PIU. 

c. i. Spørgsmålet om annoncering tages op med Anders Poulsen i mødet med ham, se 

ovenfor ad 7. 

ii. Udsat til næste møde. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

PF orienterede om, at Lejre Kommune har indgået aftale om medicinlevering fra Roskilde i stedet 

for fra Hvalsø apotek i forbindelse med et udbud. 
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Endvidere orienterede han om bustider, der gjorde det vanskeligt grænsende til det umulige for 

ældre og handicappede at nå fra busholdepladsen ved Hvalsø station over til toget, fordi bussens 

ankomst var kun 6 minutter før togets afgang. Dette kunne være et emne at tage op med Udvalget 

for Teknik og Miljø. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

Dette punkt kom ikke til debat. 

---------------   

Lene Miller delte sin orientering op i to, nemlig 

1. politisk interessante sager, og  

2. CVO’s arbejdspapir. 

Ad 1. Byggeriet på Ammershøjparken og  byggeri af nyt plejecenter i Hvalsø er begge vigtige. 

”Udviklingssporet”  med byggeri af nyt plejecenter i Hvalsø fortsætter i 2020. 

Administrationen har fremlagt 4 konkrete forslag til madservice. 

Der etableres et produktionskøkken i forbindelse med byggeriet af 24 plejeboliger ved  Ammers-

højparken. 

Velfærdsteknologi kører som et projekt, f.eks. ”dosis system” og ”tele kol”. 

Endvidere nævnte hun Sundhedsaftalen, fremskudt visitation og arbejde på tværs i forvaltninger-

ne  som politisk interessante sager. 

Ad 2. Hun viste et farvelagt arbejdspapir, som administrationen arbejder efter, men som kun er på 

det indledende stadie, hvorfor det skal tages med forbehold. Hun vil sende det til KK for videres-

endelse til Ældrerådets medlemmer. 

Alice Ordrup nævnte, at man i forbindelse med Sundhedsaftalen, som endnu ikke er ”rullet ud”, 

skal finde en udviklings- og uddannelsesstrategi. Endvidere skal man tale samarbejde mellem regi-

oner og kommuner om det nære sundhedsvæsen. 

 I denne sammenhæng skal de praktiserende lægers ansvar og rolle præciseres , da  de ikke er en 

del af Sundhedsaftalen. 

Hun nævnte videre, at læger er begyndt at ansætte fysioterapeuter, fordi de må diagnosticere i 

visse sammenhænge, hvilket sygeplejersker ikke må.  

Endvidere nævnte hun i forbindelse med strategien, at det bl.a. handler om vigtigheden af borger-

inddragelse ved at give borgerne viden og vejledning som forudsætning for at træffe egne valg. 

Hun omdelte et arbejdsdokument med pejlemærker for sundhedsnetværket i Lejre Kommune. Det 

er indtil færdiggørelse at betragte som et internt arbejdsdokument i CVO. 
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Endelig nævnte hun et generelt problem omkring definitionen af ”sundhedshuse”. Hun tilføjede, 

at der allerede er initiativer i gang om Sundhedshuse to steder i kommunen. 

Det aftaltes, at Alice Ordrup sender KL’s nyhedsbrev om Finansloven til KK, der videresender det til 

Ældrerådets medlemmer. 

Referent: BBC 


